FARSKÉ OZNAMY – 20. 5. 2019 – 26. 5. 2019
Pondelok: Féria
20. 5.
Utorok:
21. 5.
Streda:
22. 5.

Sv. Krištofa Magallanesa, kňaza a spoloč. mučeníkov
18.00 + Terézia Žiaková
Sv. Rity z Cascie, rehoľníčky
18.00 + Zuzana Brezinová

Štvrtok: Féria
23. 5.
18.00 + Anna, Michal Popelkoví a ich deti
Piatok:
24. 5.

Féria, sv. omša za účasti detí
18.00 + Ján Bartko

Sobota:
25. 5.

Féria
8.00 – za zdr. a Božie pož. pre Zuzanu, Olivera a Tomáša

Nedeľa:
26. 5.

ŠIESTA VEĽKONČNÁ NEDEĽA, prvé sv. prijímanie
10.00 – za veriacich farnosti

Príležitostné oznamy:
1. Zbierka z minulého týždňa na seminár bola 150,50,- Eur. Z rodiny +
Terézie Žiakovej obetovali na kostol 250,- Eur a spolužiačky + Terézie
Žiakovej obetovali na kostol 35,- Eur. Nech Pán Boh odplatí štedro
všetkým štedrým darcom.
2. O upratanie kostola poprosíme rodiny detí, ktoré pôjdu na prvé sv.
prijímanie.
3. Stretnutie s deťmi, ktoré sa pripravujú na 1. sv. prijímanie bude v
stredu o 15.00 hod. v pastoračnej miestnosti na fare.
4. V piatok je Svetový deň modlitieb za Cirkev v Číne.
5. V sobotu od 8.45 budem spovedať deti a ich rodiny pred prvým svätým
prijímaním.
6. Na budúcu nedeľu bude pravidelná zbierka pre potreby farnosti.
7. Májové pobožnosti budeme mať cez týždeň v čase začiatku sv. omše
a v nedeľu 5 minút pred sv. omšou.

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ VÝCHODNÁ
Východná 617, 032 32; www.farnostvychodna.sk

Tel. 044/529 52 58, email: vychodna.fara@gmail.com
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Všetko na Božiu slávu!
Všetko je dovolené, no nie všetko osoží. Všetko je dovolené, no nie všetko
buduje. Nikto nech nehľadá, čo osoží iba jemu, ale to, čo osoží inému. Jedzte
všetko, čo sa predáva na trhu, a pre svoje svedomie sa nemusíte na nič
pýtať, lebo: Pánova je zem i všetko, čo ju napĺňa. Ak vás niekto z neveriacich
pozve a chcete ísť, jedzte všetko, čo vám predložia, a pre svoje svedomie sa
nemusíte na nič pýtať. Ak vám niekto povie: „Toto bolo obetované modlám!“,
nejedzte to kvôli tomu, kto vás na to upozornil, a kvôli svedomiu; nemyslím pre
vaše svedomie, ale pre svedomie toho druhého. Veď prečo má moju slobodu
súdiť svedomie niekoho iného? Ak ja niečo s vďakou požívam, prečo by ma mal
niekto odsudzovať za to, za čo ďakujem? Či teda jete, alebo pijete, alebo
čokoľvek robíte, všetko robte na Božiu slávu. Nebuďte na pohoršenie ani Židom,
ani Grékom, ani Božej cirkvi, ako aj ja sa usilujem páčiť všetkým vo všetkom, a
nehľadám, čo osoží mne, ale čo osoží mnohým, aby boli spasení.
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Napodobňujte ma, ako ja napodobňujem Krista!
Závoj žien pri bohoslužbách
Chválim vás teda, že vo všetkom na mňa pamätáte a držíte sa tradície, ako som
vám ju odovzdal.Chcem však, aby ste vedeli, že hlavou každého muža je Kristus,
hlavou ženy je muž a hlavou Krista Boh. Každý muž, ktorý sa modlí alebo
prorokuje so zahalenou hlavou, zneucťuje svoju hlavu. Každá žena, ktorá sa
modlí alebo prorokuje s nezahalenou hlavou, zneucťuje svoju hlavu; je to jedno
a to isté, ako keby si ju oholila. Lebo ak sa žena nezahaľuje, môže sa dať hoci aj
ostrihať. Ak je však pre ženu potupou ostrihať sa alebo oholiť, nech sa
zahaľuje. Muž si však nemá zahaliť hlavu, pretože je Božím obrazom a Božou
slávou, kým žena je slávou muža. Veď nie je muž zo ženy, ale žena z muža.Lebo
ani muž nebol stvorený pre ženu, ale žena pre muža. Preto má mať žena na hlave
znameniemoci kvôli anjelom. Ibaže v Pánovi nieto ani ženy bez muža, ani muža

bez ženy. Lebo ako je žena z muža, tak je aj muž skrze ženu, a všetko je z
Boha. Posúďte sami medzi sebou: Sluší sa, aby sa žena modlila k Bohu s
nezahalenou hlavou? Vari vás neučí sama príroda, že mužovi je na potupu, keď
má dlhé vlasy, no žene, keď má dlhé vlasy, je to na slávu? Lebo dlhé vlasy
dostala ako závoj. Ak by sa však niekto chcel o tom škriepiť, ani my, ani Božie
cirkvi to nemáme vo zvyku.
Zlozvyky pri Pánovej večeri
Keď toto pripomínam, nechválim vás, že sa schádzate nie na osoh, ale na
škodu. Predovšetkým totiž počúvam, že keď sa schádzate v cirkvi, vyskytujú sa
medzi vami roztržky, a do istej miery tomu aj verím. Veď musia byť medzi vami
aj roztržky, aby sa ukázalo, kto z vás sa osvedčí. Keď sa teda takto schádzate, to
nie je požívanie Pánovej večere. Veď keď si pri jedení každý predloží svoju
večeru, potom jeden má hlad a druhý je opitý. Nemáte vari vlastné domy, kde
by ste jedli a pili? Alebo natoľko znevažujete Božiu cirkev a zahanbujete tých,
čo nič nemajú? Čo vám mám povedať? Mám vás pochváliť? Za to vás nechválim!
Ustanovenie Pánovej večere
Veď ja som prijal od Pána to, čo som vám aj odovzdal, že Pán Ježiš v tú noc, keď
bol zradený, vzal chlieb a keď vzdal vďaku, lámal ho a povedal: „Toto je moje
telo, ktoré je pre vás. Toto robte na moju pamiatku!“ Podobne po večeri vzal aj
kalich a povedal: „Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi. Toto robte,
kedykoľvek ho budete piť, na moju pamiatku!“ Kedykoľvek teda jete tento chlieb
a pijete z tohto kalicha, zvestujete Pánovu smrť, kým nepríde.
Nehodná účasť na Pánovej večeri
Preto ktokoľvek by nehodne jedol chlieb alebo pil kalich Pána, previní sa proti
telu a krvi Pána. Nech teda skúma človek sám seba, a tak nech je z chleba a pije
z kalicha. Lebo kto je a pije, a nerozoznáva telo, je a pije si odsúdenie. Preto je
medzi vami veľa slabých a chorých a viacerí umierajú. Keby sme však sami seba
súdili, neboli by sme súdení. Tým však, že nás súdi Pán, vychováva nás, aby sme
neboli odsúdení so svetom. A tak, bratia moji, keď sa zídete jesť, čakajte jeden
na druhého! Ak je niekto hladný, nech sa naje doma, aby ste sa neschádzali na
odsúdenie. Ostatné veci usporiadam, keď prídem.
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Duchovné dary
Pokiaľ ide o duchovné dary, nechcem, bratia, aby ste zotrvávali v
nevedomosti. Viete, že keď ste ešte boli pohanmi, ťahalo vás to k nemým
modlám, ako ste boli k tomu vedení. Preto chcem, aby ste vedeli, že nikto, ak

hovorí v Božom Duchu, nepovie: „Prekliaty Ježiš!“ a nikto nemôže povedať:
„Ježiš je Pán!“, iba ak v Duchu Svätom. Preto sú dary milosti rôzne, ale Duch
je ten istý; a rôzne sú aj služby, ale Pán je ten istý; a rôzne sú aj účinky moci,
ale Boh je ten istý, ktorý pôsobí všetko vo všetkých. Každému je však daný
prejav Ducha na spoločný úžitok. Jednému sa totiž skrze Ducha dáva slovo
múdrosti, inému však podľa toho istého Ducha slovo poznania, inému zas
viera v tom istom Duchu a inému dary uzdravovania v jednom a tom istom
Duchu; inému schopnosť konať divy, druhému prorokovať, inému dar
rozlišovať duchov, inému zas rôzne druhy jazykov a inému výklad
jazykov. No toto všetko spôsobuje jeden a ten istý Duch, ktorý každému
osobitne udeľuje dar, ako chce.
Jedno telo — mnoho údov
Tak totiž ako je jedno telo a má mnoho údov, a všetky údy tela, hoci je ich
mnoho, tvoria jedno telo, tak aj Kristus. Veď my všetci sme boli pokrstení
jedným Duchom v jedno telo, či Židia alebo Gréci, či otroci alebo slobodní;
a všetci sme boli napojení jedným Duchom. Lebo telo nie je jeden úd, ale
mnoho údov. Keby noha povedala: „Pretože nie som ruka, nie som z tela!“,
či zato nepatrí k telu? A keby ucho povedalo: „Keďže nie som oko, nie som
z tela!“, či zato nepatrí k telu? Keby bolo celé telo len okom, kde by bol
sluch? A keby bolo celé sluchom, kde by bol čuch? Ale Boh usporiadal údy
v tele, každý jeden z nich, tak, ako chcel. Keby však boli všetky údy jedným
údom, kde by bolo telo? Takto je teda mnoho údov, a predsa jedno telo. Preto
oko nemôže povedať ruke: „Nepotrebujem ťa!“ ani hlava nohám:
„Nepotrebujem vás!“ Ba skôr je to tak, že tie údy tela, ktoré sa zdajú
slabšími, sú nesmierne potrebné, a tým údom tela, ktoré sa nám zdajú menej
cenné, preukazujeme väčšiu poctu, a pretože sú neslušné, dostáva sa im o to
starostlivejšie zaodenie, zatiaľ čo naše počestné údy to nepotrebujú. Boh však
usporiadal telo tak, že slabšiemu údu dal viac cti, aby neboli v tele roztržky,
ale aby sa údy vzájomne o seba starali. A teda ak trpí jeden úd, spolu s ním
trpia všetky údy; ak sa dostáva cti jednému údu, radujú sa s ním všetky
údy. Vy ste Kristovo telo a jednotlivo ste údy. A v cirkvi Boh niektorých
ustanovil najprv za apoštolov, po druhé za prorokov, po tretie za učiteľov,
potom sú mocné činy, potom dary uzdravovať, pomáhať, viesť a dar rôznych
jazykov. Sú azda všetci apoštolmi? Sú azda všetci prorokmi? Sú azda všetci
učiteľmi? Sú všetci divotvorcami? Majú azda všetci dary uzdravovania?
Hovoria všetci jazykmi? Všetci ich vykladajú? Usilujte sa však ešte o väčšie
dary. A okrem toho vám ukážem omnoho vzácnejšiu cestu.

